
Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PANS we Włocławku 

rok akademicki 2022/2023 
 
 
 
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
przeprowadzenia wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego  w Państwowej 
Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz do przetwarzania moich danych w 
procesach związanych z działalnością Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego - zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   
  
  
2. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. 

 
 

1)…………………………………………………………………………………….. 

       nazwisko i imię kandydata  

2) ……………………………………………………………………………………. 

kierunek/specjalność, rok studiów, 

.…………………………………………………………………………………… 

 

3) ……………………………………………………………………………………. 

 numer albumu 

4) ……………………………………………………………………………………. 

informacje kontaktowe (telefon, e-mail),  

 

czytelny podpis kandydata              

 

………………………………………….. 

Włocławek, dnia  ……….                                       

 

 
 
 

 
 
 



Klauzula informacyjna 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z 
późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, przyjmuję do wiadomości iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we 

Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 Maja 17 (e-
mail: kancelaria@puz.wloclawek.pl, tel. 54 231 60 80). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się 
kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod numerem telefonu 
734 457 370, e-mail: iod@puz.wloclawek.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby 
wskazanej w pkt 1. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyłącznie dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego  w 
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku oraz do przetwarzania danych w 
procesach związanych z działalnością Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. 

4. Dane osobowe nie będę przekazywane innym odbiorcom, jedynie wgląd do danych mogą 
posiadać podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.  

5. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celów wskazanych w pkt 3 lub do czasu wycofania 
zgody na ich przetwarzanie,(zgodę można wycofać między innymi poprzez złożenie 
oświadczenia dostępnego u Administratora lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą 
stosowne żądanie na adres: iod@puz.wloclawek.pl). 

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 


